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A Associação brasileira de Criadores, fundada 
em 20 de dezembro de 1926 com o nome de Associação 
Paulista de Criadores de Bovinos, é reconhecida como 
entidade de utilidade pública pelo Decreto Estadual n.o 
33.811, de 20 de outubro de 1958. Registrada no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob n.o 35, como 
jurisdição nacional. 

Um ano para atenção e ação

Como já se tornou tradicional nos últimos anos, no 
mês de dezembro passado, quando completou 

seu 87o aniversário, a ABC mais uma vez homenageou 
personalidades de destaque da agropecuária brasileira. 

Foi também uma oportunidade de reunimos 
associados e amigos para comemorar uma data tão 
signifi cativa para todos nós e, por que não, para toda 
a agropecuária brasileira. Afi nal, desde 1926 a ABC se 
faz presente na nossa agropecuária como uma das 
mais antigas e representativas entidades do setor.

A comemoração de seus 87 anos, no dia 02 de 
dezembro, foi motivo de renovação de forças da ABC 
e também de reafi rmação de seus propósitos ao 
expressar reconhecimento a quem faz de seu dia-a-
dia uma sucessão de pequenas, médias e grandes 
batalhas que, além de gerar merecidas conquistas 
pessoais, resultam em benefícios imensuráveis para a 
pecuária e para a sociedade brasileira. 

Nossa “Personalidade do Ano” foi o agrônomo e 
deputado federal Antonio Carlos de Mendes Thame. 
Por setor de atividade, os homenageados foram 
Antônio Jorge Camardelli, pela pecuária de corte, 
Márcio Pereira Lima (pecuária de leite), Christiano 
Walter Simon (associativismo rural) e Daniel Bilk Costa 
(mídia do agronegócio). 

Pudemos também expor o reconhecimento da 
ABC, com a outorga do título de Sócio Emérito, a três 
de nossos mais tradicionais associados: Manoel José de 
Alcântara, Lázaro de Mello Brandão e Adib Domingos 
Jatene.  

A sede da ABC recebeu público recorde na noite 
de 02 de dezembro, o que mostra o acerto na escolha 
dos homenageados. 

Mostra, também, a importância da nossa 
agropecuária – fato que merece toda nossa atenção, 
especialmente num ano de eleições majoritárias como 
será este 2014. Ou seja, estamos adentrando em um 
período em que não podemos abdicar de nosso dever 
de escolher como nossos representantes aqueles que, 
de fato, sabem identifi car as principais questões da 
agropecuária e têm condições efetivas de dar a essas 

questões as respostas que venham condizer com a 
importância do agronegócio para o País. 

Por razões quase que incompreensíveis, se comete 
no Brasil o equívoco de se contrapor a atividade 
agropecuária com a preservação do meio ambiente. O 
meio ambiente tem que ser preservado? Obviamente 
que sim; é uma questão de sobrevivência do planeta. 
O que não podemos admitir – por não corresponder 
com a verdade e não atender aos interesses do País 
– é atribuir ao agronegócio o papel de vilão quando 
o que ocorre é exatamente o contrário. Há cerca de 
30 anos o Brasil era importador de alimentos; hoje 
somos exportadores, graças, principalmente, à nossa 
capacidade de promover aumentos sucessivos de 
produtividade, com base especialmente na geração de 
novos conhecimentos científi cos e tecnológicos. Ou seja, 
o Brasil não só é um grande produtor de alimentos, 
como é um produtor moderno.

Outro aspecto que temos de observar se refere 
à questão fundiária. Ressalvadas as áreas de 
preservação, a terra precisa ser entendida como 
uma riqueza que deve gerar riquezas. Ter terra e não 
utilizá-la produtivamente, para a geração de emprego 
e renda, é a mesma coisa que não ter. E o Brasil, em 
razão de suas necessidades internas e de seu papel 
como produtor mundial de alimentos, não pode se dar 
ao luxo de manter intocadas extensas áreas de terra, 
protegidas por um incabível romantismo antropológico.

Por fi m, não podemos também admitir que 
nossa vida política continue contaminada por falsos 
moralismos, condutas antiéticas e gestões inefi cientes. 

O agronegócio trabalha por um 
Brasil melhor. Temos que escolher 
representantes que entendam o 
nosso papel diante do País e da 
sociedade.

Luis Alberto Moreira Ferreira,
Presidente do Conselho de 
Administração da ABC
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Um ano para atenção e ação

ABC honra sua tradição
Aos 87 anos, entidade se mantém como a voz do 
pecuarista e homenageia aqueles que fazem a diferença.

Pelo 12º ano consecutivo, a Associação 
Brasileira de Criadores (ABC) festeja 
seu aniversário homenageando profi s-
sionais que se destacaram em 2013. O 
evento, que comemorou os 87 anos da 
entidade, foi realizado no dia 2 de de-
zembro, em sua sede na capital paulista, 
e contou com mais de uma centena de 
convidados, entre os quais o ex-minis-
tro da Agricultura Roberto Rodrigues 
e a secretária de Estado da Agricultura 
e Abastecimento Mônika Bergamaschi, 
que representou o governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin.

O homenageado como personalidade 
do ano foi o deputado federal Antonio 
Carlos de Mendes Thame. O destaque 
na pecuária de corte fi cou com o pre-
sidente da Associação Brasileira das In-
dústrias Exportadoras de Carne (Abiec),  
Antônio Jorge Camardelli, enquanto o 
produtor paulista Márcio Pereira Lima 
foi o homenageado na pecuária leiteira. 
Em associativismo rural, as honras foram 
para o engenheiro agrônomo Cristiano 
Walter Simon. Já o destaque na categoria 
Mídia do Agronegócio fi cou por conta 
do jornalista catarinense Daniel Bilk Cos-
ta. (Saiba o que eles pensam do agronegócio 
brasileiro e seus respectivos segmentos de 
atuação nas páginas 4, 5, 6, 7 e 8). 

A ABC também homenageou o pro-
fessor Paulo Fernando Bento Ho-
mem de Melo, da Faculdade de Eco-
nomia e Administração da USP,  por 
sua contribuição ao desenvolvimento 
da Economia Agrícola, mas ele não 

pode comparecer ao evento.

Além destes destaques, foram home-
nageados, como sócios eméritos, três 
ilustres associados da ABC: o médico 
cardiologista Adib Domingos Jatene, que 
não pôde comparecer em razão de com-
promissos profi ssionais; o presidente do 
Conselho de Administração do Brades-
co, Lázaro de Mello Brandão, represen-
tado pelo vice-presidente José Alcides 
Munhoz; e o pecuarista Manoel José de 
Alcântara.

Todos os destaques de 2013 recebe-
ram um diploma, uma placa e uma faca 
artesanal. “É o reconhecimento a quem 
faz de seu dia a dia uma sucessão de 
pequenas, médias e grandes batalhas, ge-
rando conquistas pessoais e benefícios 
imensuráveis para a pecuária brasileira”, 
declarou o presidente do Conselho de 
Administração da ABC, Luis Alberto Mo-
reira Ferreira.

As homenagens foram comandadas pelo 
próprio presidente Moreira Ferreira. 
A mesa foi formada por Roberto Ro-
drigues, Mônika Bergamaschi, Mendes 
Thame, Manoel Alcântara, pelo vice-pre-
sidente do Conselho de Administração 
da ABC, José Luiz de Paula Eduardo, pelo 
vice-reitor de administração da Univer-
sidade de São Paulo,  Antonio Roque 
Dechen, além de José Alcides Munhoz, 
vice-presidente do Conselho de Admi-
nistração do Bradesco.

Em seu discurso de abertura, Moreira 
Ferreira contou um pouco da história da 

Associação, segundo ele, sempre “presta-
dora de benefícios imensuráveis aos as-
sociados”. Quanto a esses, ele os chamou 
de “soldados e dirigentes abnegados”.

Entre os convidados, o professor Anto-
nio Dechen fez uma analogia ao defi nir 
a importância do produtor: “É muito 
simples tomar um copo de leite, mas é 
muito difícil colocá-lo na mesa, pasteu-
rizado, embalado, em caixinha pronto 
para ser servido”. Segundo o professor 
da USP, pessoas como as que estiveram 
presentes ao evento da ABC são as res-
ponsáveis por produzir alimentos, garan-
tindo assim o combate à fome e a paz 
no mundo.

Mônika Bergamaschi relacionou diversos 
avanços na área do agronegócio no Esta-
do de São Paulo, passando pela abertura 
de linhas de crédito, pela modernização 
dos processos burocráticos, pelo incen-
tivo ao associativismo e cooperativismo 
e pela visão de sustentabilidade como 
norte. “O Brasil tornou-se o maior ex-
portador de carne do mundo, mas sabe-
mos que precisamos melhorar sempre”, 
disse, referindo-se à manutenção do País, 
em 2013, no posto de maior exportador 
mundial de carne bovina. “Somos todos 
parceiros de uma grande jornada”, con-
cluiu.

Ao fi nal dos trabalhos, o presidente Luis 
Alberto Moreira Ferreira convidou os 
integrantes da mesa e demais laureados 
para descerrarem a placa comemorativa 
aos 87 anos da ABC.  

Luis Alberto: “É o 
reconhecimento a quem faz de seu 
dia a dia uma sucessão de pequenas, 
médias e grandes batalhas.”

Personalidades: evento reuniu lideranças da pecuária brasileira
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Brasil é o maior e o melhor
Mas falta abrir novos mercados e investir  
mais em infraestrutura e logística.

O deputado fede-
ral pelo PSDB-SP 
Antonio Carlos 
Mendes Thame 
destacou, durante 
a festa de 87 anos 
da ABC, que lhe 

conferiu o título de Personalidade do 
Ano 2013, a maior sensibilidade que os 
parlamentares do Congresso Nacional, 
em Brasília (DF), têm tido em relação 
aos temas do agronegócio. “Os depu-
tados e senadores estão cada vez mais 
conscientes da importância da nossa 
agricultura e pecuária. Conscientes 
de que somos capazes de produzir de 
forma sustentável e mais: de dar um 
exemplo para o mundo de que a nossa 
agricultura pode efetivamente contri-
buir para uma economia verde”, disse 
o deputado, bastante envolvido com 
o agronegócio, sobretudo o ligado ao 
setor sucroalcooleiro, um dos motores 
da economia de sua cidade natal e da 
qual já foi prefeito, Piracicaba (SP).

Coube ao ex-ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Roberto 
Rodrigues, e ao presidente do Con-
selho de Administração da ABC, Luis 
Alberto Moreira Ferreira, entregar a 
homenagem a Mendes Thame. “Sinto-
-me gratificado de uma forma muito 
especial por receber esta premiação 
dentro de uma entidade que repre-
senta um dos setores mais dinâmicos 
da economia brasileira”, discursou o 
deputado. “Podemos destacar, ainda, a 
pecuária como o segmento de maior 
crescimento em 2013.” 

O parlamentar, que em 2010, pela 
quinta vez, figurou na lista dos de-
putados que mais têm influência na 
condução do processo legislativo, fez 
questão, porém, de criticar a fraca po-
sição do governo federal no sentido 
de tomar decisões mais concretas e 
positivas para defender o agronegó-
cio. “No mundo globalizado é difícil 
dizer se a disputa entre nações se dá 

por governos respaldados por seus 
setores econômicos ou se é uma dis-
puta entre setores econômicos res-
paldados por seus governos, o que, 
no fim, dá no mesmo”, disse Mendes 
Thame, acrescentando que, infeliz-
mente, no Brasil “não tem ocorrido 
nem uma coisa, nem outra”. E con-
tinuou: “Precisamos que esse apoio 
mútuo ocorra aqui também, porque 
muitas vezes vemos países suspen-
dendo suas importações sem um mo-
tivo aceitável”, disse o deputado, de-
fendendo que é necessário caminhar 
para uma economia agroindustrial 
cada vez mais prestigiada e aceita 
como uma atividade que vem trazen-
do extraordinários benefícios à eco-
nomia do País. “Hoje mais da metade 
do desenvolvimento do Brasil se deve 
ao agronegócio”, destacou.

Mendes Thame lembrou que quando 
ele revela a estrangeiros que os 20 
principais produtos agrícolas, soma-
dos, na safra 2012/2013, renderam o 
equivalente a US$ 305 bilhões, “eles 
não acreditam; ficam espantados”, 
disse o deputado federal, informando 
que as exportações do agro devem 
bater nos US$ 100 bilhões em 2013.

“A respeito desses dados, me permi-
tam três palavras: a primeira é que 
somos capazes de produzir com sus-
tentabilidade; podemos mostrar ao 
mundo que não só somos os maio-
res, mas os melhores produtores”, 
disse Mendes Thame. “E não há nada 
mais solidário do que produzir ali-
mentos e ter excedentes exportá-
veis, o que é uma contribuição para 
a humanidade.” 

“A segunda questão que eu gosta-
ria de reforçar é sobre o apoio do 
governo. Temos de ter o governo 
apoiando e coparticipando do agro-
negócio, sem viés ideológico, dando 
o que pode para abrir novos mer-
cados e principalmente investir em 
infraestrutura e logística, coisa que 

empresas privadas, sozinhas, não têm 
condições de fazer”, continuou o de-
putado. 

“E, por último, gostaria de falar so-
bre a importância das instituições 
intermediárias da democracia. Países 
democráticos que evoluíram não são 
os que têm mais capitais, mas os que 
dispõem de instituições e corpos in-
termediários da democracia”, disse 
Mendes Thame, destacando, nesse 
sentido, a importância de uma entida-
de como a ABC. 

“São associações de classe como a 
ABC que garantem a democracia no 
País. Além disso, aos 87 anos de exis-
tência, mostrou não só que é capaz 
de defender os interesses de seus 
associados como os do agronegócio 
e mais ainda: que é capaz de se adap-
tar ao seu tempo”, destacou Mendes 
Thame. “Esta é a contribuição maior 
de uma instituição como a ABC, por 
isso me sinto feliz e sensibilizado por 
receber esta homenagem.” 

Mendes Thame: “Associações de classe 
como a ABC garantem a democracia no País.”
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destaque Pecuária de corte | anTônio Jorge CaMardelli

Recorde atrás  
de recorde
País fechou 2013 com faturamento de  
US$ 6,5 bilhões em exportações de carne.

Entre as observa-
ções que o presi-
dente executivo 
da Associação 
Brasileira das In-
dústrias Exporta-
doras de Carne 

(Abiec), Antônio Jorge Camardelli, 
fez ao receber a homenagem da ABC 
como destaque em Pecuária de Corte 
em 2013 estava a seguinte: “Quando o 
presidente da ABC, Luis Alberto Mo-
reira Ferreira, me avisou que eu seria 
homenageado, vi que sou a segunda 
pessoa que representa o segmento da 
indústria a ganhar este prêmio desde 
2002, quando ele foi instituído. Isso é 
bastante significativo para nós e sinal 
de que o trabalho que vimos fazendo 
tem dado alguma repercussão, o que 
nos deixa muito felizes”.

Camardelli foi modesto. O “trabalho” 
a que ele se refere se traduz em nú-
meros grandiosos, não só para o se-
tor da pecuária de corte, como para o 
Brasil. O País figura, atualmente, entre 
os principais exportadores de car-
ne bovina do mundo, devendo fechar 
2013 com um faturamento de US$ 6,5 
bilhões em exportações, um recorde. 
Que não deve levar nem um ano para 
ser novamente batido, a depender das 
previsões da própria Abiec para 2014. 
“Se não houver nenhum contratem-
po em relação a questões sanitárias, 
chegaremos com certeza nos US$ 8 
bilhões em exportações de carne bo-
vina”, diz Camardelli.

Caso as compras do Irã – um dos prin-
cipais parceiros comerciais do Brasil 
no setor de carnes – não tivessem 
recuado por causa do embargo eco-
nômico conferido ao país do Oriente 
Médio por devido a questões ligadas 

Camardelli: “Homenagem  
como esta, da ABC, nos dá fôlego  
para enfrentar as adversidades”

à energia nuclear, já em 2013 a Abiec 
calcula que os números relativos às 
exportações brasileiras de carne bo-
vina poderiam ter chegado a US$ 7 bi-
lhões. A “tempestade iraniana” já está 
passando, porém. Tanto que em no-
vembro, conforme anunciou Camar-
delli durante o evento da ABC, a nova 
fase de bonança registrou aumento 
das compras daquele país, saltando de 
5 mil toneladas em outubro de 2013 
para 11 mil toneladas em novembro, 
podendo chegar a até 17 mil toneladas 
em dezembro.

Para um segmento que soube se or-
ganizar e diversificar sua carteira de 
clientes ao longo dos anos, nem mes-
mo o bloqueio da Rússia a alguns fri-
goríficos brasileiros em 2013 e que 
vem sendo lentamente revisto por 
aquele país afetou o desempenho do 
setor. “Essa situação em momento ne-
nhum prejudicou a indústria frigorífica 
brasileira, dada a grande capilaridade 
conquistada, com uma carteira de 
mais de 150 países clientes”, garante o 
presidente executivo da Abiec, acres-
centando, ainda, que a posição do Bra-
sil no mundo externo tem se consoli-
dado cada vez mais. “Já há uma grande 
transformação em relação à ótica dos 
principais blocos econômicos sobre a 
posição que o Brasil ocupa no mun-
do”, disse. “Eles percebem que só os 
países que produzem alimentos em 
abundância, caso do Brasil, é que vão 
conseguir conter o processo migrató-
rio, daí nossa importância crescente.”

Mesmo com grande expectativa de 
mais um salto nas exportações em 
2014, Camardelli pontua que este será 
“um ano difícil”, por causa de gran-
des eventos, como Copa do Mundo 
e eleições presidenciais. “Será um ano 

de transição, complicado, mas devo 
garantir que uma homenagem como 
esta, da ABC, nos dá fôlego para en-
frentar as adversidades.”

Entre as demandas iniciadas este ano e 
que se concretizarão em 2014, Camar-
delli enumera as negociações da Abiec 
em torno do TAC (Termo de Ajus-
tamento de Conduta), para eliminar 
práticas ambientais ilegais na pecuária 
de corte, sobretudo o desmatamento. 
“Queremos transformar o TAC num 
sistema de cooperação do setor”, diz o 
executivo, acrescentando que, ainda em 
dezembro, a Abiec estaria reunida para 
formular o “Boiplus”, iniciativa seme-
lhante ao “Sojaplus”, um programa de 
gestão econômica, social e ambiental da 
soja brasileira que, entre outras medi-
das, proíbe a compra de soja de áreas 
desmatadas ilegalmente. 

Seguindo ainda a mesma linha de regu-
larização ambiental da atividade – uma 
das exigências de boa parte dos impor-
tadores da carne brasileira –, Camar-
delli anunciou que a Abiec vai lançar 
uma espécie de “poupatempo rural”, 
para facilitar a regularização ambiental 
e de outras questões por parte dos 
pecuaristas de corte. O representan-
te da Abiec finalizou seu discurso com 
o anúncio de um livro que a entidade 
está para lançar e que conta a história 
da carne bovina no Brasil.  
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Cenário promissor
Escassez de leite deve provocar novas  
altas do preço do litro ao produtor.

Há pelo menos 
quatro gerações a 
família do médico 
veterinário for-
mado na Univer-
sidade de Alfenas 
(MG), Márcio Pe-

reira Lima, dedica-se à pecuária leiteira. 
Na Fazenda Marimbondo, em Mococa 
(SP), ele mantém um rebanho de 150 
vacas em lactação, das raças gir leiteiro 
e girolando, produzindo em média 3.300 
litros de leite por dia, ou 25 litros/vaca/
dia – ante 5 litros da média nacional. 
Além disso, é cooperado, fornecedor e 
diretor da Cooperativa dos Produtores 
de Leite da Região de Mococa.

Márcio Pereira Lima foi o homenagea-
do de 2013 pela ABC como Destaque  
Pecuária de Leite. Orgulhoso, comen-
tou que nessas quatro gerações da 
família dedicadas à pecuária leiteira a 
ABC sempre esteve presente. “Desde 
pequeno eu acompanhava a Revista dos 
Criadores, que era editada pela Asso-
ciação”, disse o pecuarista. “Meu avô 
e meu pai eram associados e, por isso, 
acredito que eles, além de minha mãe, 
que infelizmente não estão mais entre 

nós, estariam felicíssimos com esta ho-
menagem que estou recebendo.”

A comenda fechou o ano de Pereira 
Lima com chave de ouro. “Este ano foi 
muito bom para nós e para o setor lei-
teiro como um todo”, comemorou o 
pecuarista, que acredita que os preços 
históricos de 2013 devem ser supera-
dos em 2014. “Apesar da pressão que 
temos observado por parte da indús-
tria de laticínios agora no fim do ano, 
com a entrada da safra, acredito que o 
cenário vai continuar sendo de escas-
sez de leite, o que deve provocar novas 
altas do preço do litro ao produtor em 
2014”, disse o criador, arriscando que 
na entrada do período seco, entre abril 
e maio do ano que vem, pode-se alcan-
çar facilmente a cotação de R$ 1,50 
por litro – que seria outro patamar his-
tórico. “As indústrias de laticínios estão 
muito temerosas de que isso aconteça, 
por isso estão fazendo de tudo para os 
preços caírem agora na safra, nos me-
ses de verão”, disse o criador. 

Para Pereira Lima, o cenário de escas-
sez do produto – que não ocorre só 
no Brasil, mas no mundo – deve per-
sistir até 2015, sinalizando um período 

de bonança até lá para os pecuaristas 
de leite. “Isso vale, porém, apenas para 
os pecuaristas que são tecnificados e 
conseguem produzir em escala”, fez 
questão de destacar o homenageado 
da ABC. “Não dá mais para considerar 
viável economicamente uma fazenda 
leiteira que produza apenas mil litros/
dia; para manter-se profissionalmente 
na atividade é necessária uma produ-
ção de no mínimo 2 mil a 3 mil litros/
dia”, disse Pereira Lima acrescentando 
que, com o aumento na escala, natural-
mente os custos começam a ficar mais 
baratos, principalmente os relativos aos 
concentrados – farelo de soja e milho 
– e insumos, como fertilizantes, muito 
utilizados anualmente, na adubação de 
piquetes de pastagens, em sistema in-
tensivo de exploração.

E não é só isso, na opinião do produtor. 
Com as exigências cada vez maiores 
em relação à qualidade do leite entre-
gue na indústria – configuradas na Ins-
trução Normativa 62, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), de 29/12/2011 –, o investimen-
to em tecnologia, treinamento de mão 
de obra, principalmente na fase crítica 
da ordenha, e equipamentos resfriado-
res vai se tornando cada vez mais caro. 
“Sem escala, dificilmente é possível 
concorrer no mercado”, disse.

Para Pereira Lima, um dos principais 
fatores limitantes para que o pequeno 
produtor permaneça na atividade – e 
que também se configura num gargalo 
para o grande produtor – é a escassez 
de mão de obra especializada. “Esta é 
uma questão muito difícil para todos, 
mas eu acho que inclusive neste quesi-
to estamos passando por uma grande 
transformação, mudando conceitos e a 
forma de lidar com essa mão de obra 
para que se consiga ter um funcionário 
mais eficiente e melhor”, disse Pereira 
Lima. “E isso também exige investimen-
to, com o qual os pequenos produto-
res, infelizmente, nem sempre têm con-
dições de arcar.” 

Lima: só terá lucro quem 
produzir em escala
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Em defesa dos insumos
Brasil precisa de novo marco legal para dar 
mais agilidade aos órgãos reguladores.

Aos 72 anos, o 
engenheiro agrô-
nomo Cristiano 
Walter Simon se 
tornou uma das 
maiores referên-
cias nacionais 

quando o assunto é a implantação 
de tecnologias na área de defesa sa-
nitária vegetal. Desde que se formou 
na Escola Superior Luiz de Queirós 
da Universidade de São Paulo (Esalq/
USP), em 1965, tem atuado em defesa 
da utilização de novas tecnologias vol-
tadas para insumos, como sementes, 
fertilizantes e defensivos, visando o 
aumento da produtividade das lavou-
ras, a preservação ambiental, o manejo 
integrado e tudo que possa contribuir 
para o desenvolvimento da agricultu-
ra brasileira. Simon foi homenageado 
no dia 2 de dezembro, na festa dos 87 
anos da ABC, como destaque em As-
sociativismo Rural.

Sócio diretor da SWS Consultoria 
em Agronegócios, Simon empresta 
atualmente sua experiência e compe-
tência para a Câmara Temática de In-
sumos Agrícolas, órgão do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Alimento 
(MAPA) e do qual foi seu presidente. 
Sempre próximo ao Poder Executi-
vo nacional, Simon tem se mostrado 
preocupado nos últimos tempos com 
a morosidade com que o Ministério, 
especificamente seus órgãos regula-
dores, trata a liberação no mercado 
de novos insumos agrícolas. “Temos 
centros de pesquisa públicos e pri-
vados investindo milhões de reais em 
busca de produtos que garantam ao 
empresário do campo maior segu-
rança e produtividade no plantio e na 
criação de animais, não é justo que se 
demorem três, quatro, cinco anos para 
liberar um produto que já foi testado 

e aprovado por órgãos fiscalizadores 
oficiais”, alerta. 

Segundo o especialista, falta sensi-
bilidade ao Governo. “É preciso um 
novo marco regulador nesta área, 
a modernização e a consequente 
agilidade dos órgãos responsáveis; 
afinal, acabamos perdendo em com-
petitividade para países como Estados 
Unidos e Canadá, também grandes 
produtores de grãos e que tem essa 
questão resolvida de forma mais rá-
pida”, disse.

Sobre sua principal área de atuação e 
o agronegócio de forma geral no País, 
Cristiano Simon se mostra otimista 
com o futuro para o agropecuarista. 
Em sua opinião, “a crescente utilização 
da alta tecnologia no campo em várias 
frentes tem feito do Brasil referência 
em uma área extremamente com-
petitiva”. “Para apoiar o homem do 
campo contamos com a participação 
de empresas privadas, entidades de 
classe, e instituições de ensino e pes-
quisa oficiais de grande porte, visando 
à sustentabilidade da agricultura brasi-
leira, que tem um papel importante no 
abastecimento do mercado nacional 
e internacional de alimentos, fibras e 
bioenergia.” Ele lembrou que o Brasil 
se tornou líder na área de reciclagem 
de embalagens de insumos vazias gra-
ças aos investimentos em tecnologia.

Ao longo de quase 50 anos de car-
reira, o paulistano radicado em São 
Vicente, na Baixada Santista, dirigiu e 
ocupou cargos executivos, inclusive 
como presidente, em entidades de 
diversos setores ligados à produção 
rural, utilizando principalmente seu 
conhecimento e experiência na área 
de insumos agrícolas.

Simon tem pós-graduação em Admi-
nistração de Empresas pela Fundação 

Getúlio Vargas. É conselheiro da Ihara, 
fabricante de defensivos agrícolas se-
diada em Sorocaba (SP). Além da Câ-
mara Temática de Insumos Agropecuá-
rios do MAPA, atua na Associação dos 
Engenheiros Agrônomos do Estado de 
São Paulo, no Conselho Superior do 
Agronegócio da Fiesp e no Instituto 
de Processamento de Embalagens Va-
zias. Atuou ainda em importantes em-
presas, como Hoescht do Brasil, Dow 
química e SmithKline Saúde Animal.

O reconhecimento da classe pela 
trajetória de Simon não tem par-
tido somente da ABC.  Em agosto, 
durante o 12º congresso Brasileiro 
de Agronegócio, realizado em São 
Paulo, ele foi homenageado com o 
prêmio Personalidade do Agrone-
gócio “Ney Bittencourt de Araújo”, 
concedido pela associação Brasileira 
de Agronegócio (Abag).  

Simon: preocupação com  
a morosidade na liberação  
de novos insumos
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O agronegócio no papel

Criada há mais 
de 25 anos, a re-
vista Nelore pode 
ser considerada 
a porta-voz da 
principal raça da 
pecuária de cor-

te do País. Seu idealizador e editor, o 
jornalista Daniel Bilk Costa também é 
sócio-diretor da editora que a publica, 
a DBO Sul Editores. O reconhecimen-
to da ABC ao trabalho de divulgação da 
pecuária brasileira por meio da revista 
e outras ações em comunicação veio 
no último dia 2 de dezembro, em sua 
sede em São Paulo, quando Bilk rece-
beu o prêmio de destaque na categoria 
Mídia do Agronegócio durante a festa 
de 87 anos da Associação.

Catarinense de Urussanga, onde nas-
ceu há 58 anos, Bilk vive há três déca-
das na capital paulista, onde fica a sede 
da editora, no bairro da Vila Mariana. 
Embora seja filho de agricultores, te-
nha crescido no meio rural e conheça 
a raça nelore como poucos, sempre 
resistiu à tentação de investir no ramo 
pecuário e criar animais. “É necessário 
muito investimento, uma dedicação 

maior, talento para a criação, e falta 
muito para eu ter esses requisitos.” 
Ainda assim, sua relação com os ani-
mais não fica restrita ao jornalismo. 
O editor da Nelore há anos é leiloeiro 
rural, nomeado pela Federação da Agri-
cultura do Estado de São Paulo (Faesp). 
“Nesta atividade é preciso conhecer 
muito sobre os animais e aprende-se 
todos os dias, sem contar que nos lei-
lões também tenho a oportunidade de 
aumentar meu círculo de amizades”, 
comenta.

Formado em Jornalismo pela Escola de 
Comunicações e Artes da Universida-
de de São Paulo (ECA/USP), Bilk Costa 
prefere concentrar sua atuação à fren-
te da revista nas áreas comercial e ad-
ministrativa. “Aprendi a não misturar as 
funções, embora goste de entrevistar, 
escrever e editar, que é a maneira que 
eu comecei na carreira”, afirma. “É me-
lhor que os textos sejam produzidos 
por quem não tem relação com anun-
ciantes e fornecedores, e com isso tor-
namos a relação da editora com nossos 
parceiros muito mais profissional, valo-
rizando tanto nós como as agências pu-
blicitárias”, justifica. “Os textos tendem 

assim a ficar melhores e os anúncios, 
mais bonitos.”

A revista Nelore tem se consolidado 
como uma importante referência entre 
as publicações nacionais voltadas para 
a pecuária, indo além desta raça bovi-
na. São duas linhas de abordagem: uma 
é a pecuária seletiva, na qual a revista 
divulga marketing, pesquisas; a outra é a 
produção pecuária, centrada no aspecto 
comercial da criação animal. “Falamos 
sobre o mercado, a tecnologia envolvida 
em todo o processo, os leilões e expo-
sições, rankings e o mercado do nelore”, 
explica o editor. 

A publicação tem uma tiragem mensal de 
15 mil exemplares. É distribuída por meio 
de assinatura para criadores de gado de 
corte, pecuaristas, empresários, profissio-
nais liberais, médicos veterinários, agrôno-
mos e zootecnistas, além de professores, 
pesquisadores e estudantes universitários, 
associações de diversas raças, eventos 
agropecuários e órgãos governamentais 
ligados ao setor em todo o Brasil e de 
outros países, como Bolívia, Paraguai, Ve-
nezuela, Honduras, Costa Rica, Estados 
unidos, Nicarágua e México. 

Além da edição impressa, a Nelore pode 
ser acessada pelo tablet. A EDB Edito-
res também divulga a revista e outros 
assuntos ligados à pecuária – pesquisa, 
exposições, leilões, personalidades, cur-
sos e artigos – na internet por meio do 
endereço revistanelore.com.br.

A inclusão na categoria Mídia do Agro-
negócio entre as homenagens da ABC, 
na opinião de Bilk Costa, mostra a im-
portância que os meios de comunicação 
têm dentro do setor. “Está provado que 
o brasileiro sabe produzir, mas ainda não 
aprendeu a se comunicar com o mer-
cado”, argumenta. “Nosso dever como 
jornalista nesta área é levar para a po-
pulação o que os produtores têm fei-
to de maravilhoso para que não sejam 
tachados de vilões, de destruidores da 
natureza”, explica o jornalista, aconse-
lhando os produtores a fortalecerem 
suas entidades para que elas também, 
por meio da mídia, divulguem para so-
ciedade urbana os avanços e benefícios 
produzidos no campo.  

Bilk também é 
leiloeiro rural, 
nomeado pela Faesp

Jornalista divulga a principal raça 
nacional, mas também mostra à 
sociedade os avanços do campo.
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Justo reconhecimento
ABC concede título de sócio emérito 
àqueles que, por paixão ou escolha 
profissional, contribuem para o 
desenvolvimento da pecuária. 
 

Adib Jatene, car-
diologista de reno-
me internacional, 
Lázaro de Mello 
Brandão, presiden-
te do Conselho de 
Administração do 

Bradesco, e Manoel José de Alcântara, um 
dos pecuaristas mais antigos em atividade 
no País, receberam o título de sócio emé-
rito na festa dos 87 anos da ABC, realizada 
no dia 2 de dezembro, na sede da entida-
de, em São Paulo. Eles figuram entre os 
associados mais antigos e ilustres da ABC.

Brandão, assim como Jatene, não pôde 
comparecer à confraternização da ABC, 
mas solicitou ao amigo José Alcides Mu-
nhoz, vice-presidente do Conselho de Ad-
ministração do Bradesco, que o represen-
tasse no evento. Em sua mensagem, lida 
por Munhoz, além de agradecer a home-
nagem, Brandão reconheceu a importân-
cia da ABC como entidade setorial: “Esta 
entidade desde o início se preocupou em 
acompanhar os passos das forças produ-
tivas, ajudou a promover avanços técnicos 
no campo e procurou tornar visível a par-
ticipação do empresariado no processo 
de modernização da agropecuária. É uma 
honra ser lembrado por ela.”

Origens nO campO – Oriundo de 
uma família de trabalhadores do campo, 
Brandão, de 87 anos, possui uma fazenda 
de 300 hectares na cidade paulista de Itati-
ba, onde cria gado leiteiro. No entanto, foi 
como executivo do Bradesco, onde traba-
lhou a vida toda e do qual foi presidente 
por 18 anos, é que ele pôde dar sua maior 
contribuição para a agropecuária nacional. 

“Brandão sempre esteve envolvido com o 
campo e é até natural a atenção que ele 
deu e tem dado, na condição de conselhei-
ro, a este importante setor da economia 
nacional”, enfatizou Munhoz. 

paixãO pela pecuária – No caso 

de Manoel José de Alcântara são 70 
anos, completados em 2013, de atividade 
leiteira. Neste período, ele passou, prova-
velmente, mais por momentos de crise – 
devido às especificidades do setor, pródi-
go em intervenções governamentais – do 
que de bonança, como a do ano que agora 
se encerrou, quando o preço do litro do 
leite ao produtor bateu recorde histórico, 
superando o patamar de R$ 1,00. “Com 
crise ou não, eu nunca desisti do leite. Sou 
apaixonado por isso”, confessou Alcânta-
ra, aos 93 anos.

Formado engenheiro agrônomo pela 
Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (Esalq), da Universidade de São 
Paulo (USP), Alcântara foi um dos primei-
ros produtores paulistas a utilizarem inse-
minação artificial no rebanho, técnica que 
propagou por décadas. 

Para receber a comenda da ABC, ele dei-
xou a Fazenda Piedade, em Caçapava, no 
Vale do Paraíba, onde cuida de um reba-
nho leiteiro de 500 cabeças. Em seu dis-
curso de agradecimento, comentou sobre 
a situação da pecuária leiteira no País. “Di-
zem que o preço do leite está bom atual-
mente, mas isso é muito relativo”, ponde-
rou. “Isso porque os preços dos principais 
insumos subiram muito, como os farelos 
(de soja, principalmente), além de outros 
concentrados, e também sais minerais, 
mão de obra e adubos”, reclamou. “Assim, 
mesmo que o preço pago pelo leite che-
gue a R$ 1,20, nosso custo de produção 
é de R$ 1,10.” Para Alcântara, o produtor 
tinha de estar ganhando pelo menos R$ 
0,50 por litro.

E olha que produção em escala a Fazenda 
Piedade tem. São 3.300 litros ordenhados 
diariamente, com 25 litros/animal/dia, uma 
média considerada excelente para um 
plantel mantido no sistema de pasto, nú-
mero que revela o nível de tecnificação da 
propriedade. A média nacional sob regime 

de pasto é de apenas 5 litros/animal/dia. 

Com a sabedoria de quem tem a histó-
ria na palma da mão, Alcântara tem uma 
reclamação recorrente: a excessiva inter-
venção governamental no setor leiteiro. 
“O que a gente realmente precisa é que 
o governo não nos atrapalhe, simplesmen-
te deixando-nos produzir e comercializar 
nosso leite”, diz o pecuarista, destacando 
as recorrentes importações de leite da 
Argentina e do Uruguai, quando há escas-
sez do produto nacional. “Essa política só 
beneficia e incentiva o produtor estran-
geiro, quando o governo deveria mesmo é 
estimular o aumento da produção nacio-
nal”, critica.  

Munhoz: vice-presidente do 
Conselho de Administração do 
Bradesco, ele representou Lázaro 
Brandão na solenidade

Alcântara: um dos mais antigos 
pecuaristas em atividade no País
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Ponto de encontro
Nas solenidades de seu aniversário, ABC recebe 
lideranças, empresários e profi ssionais do agronegócio.
Em 2013, pelo 12º ano seguido a co-
memoração do aniversário da ABC 
serviu para reunir destacados repre-
sentantes do agronegócio brasileiro. 
São lideranças políticas, empresariais 
e classistas, além de criadores e pro-
fissionais do agronegócio, especial-
mente dos setores homenageados 
pela ABC: ensino e pesquisa, e mídia.

Assim, a ABC já recebeu os ministros 
da Agricultura Pratini de Morais e Ro-
berto Rodrigues; os presidentes da 
Confederação Nacional da Agricultu-
ra Antonio Ernesto de Salvo e Kátia 
Abreu; o presidente da Embrapa, Síl-
vio Crestana, e o vice-reitor de ad-

ministração da Universidade de São 
Paulo, Antonio Roque Dechen – to-
dos eles homenageados em diferen-
tes anos. 

Os pecuaristas homenageados também 
confi rmam a legitimidade da iniciativa 
da ABC. Olavo Barbosa, Lair de Souza e 
Roberto Jank estão entre os homena-
geados no setor de leite. No setor de 
carne, Carlos Viacava, Jovelino Mineiro 
e Luiz Antonio Xavier Porto. 

“Em todo aniversário a ABC se 
transforma num ponto de encontro 
de pessoas que se dedicam ao agro-
negócio, e isso nos enche de orgu-
lho”, disse o presidente Luis Alberto 

Moreira Ferreira. 

Mesmo quem não pode comparecer, 
faz questão de enviar uma mensagem 
de parabéns à ABC. Neste 87º aniver-
sário, foram os casos, por exemplo, 
do ex-presidente da República Fer-
nando Henrique Cardoso, dos sena-
dores Aloysio Nunes Ferreira (SP) e 
Ana Amélia (RS), e do governador do 
Tocantins, Siqueira Campos. 

O governador de São Paulo, Ge-
raldo Alckmin, também não pode 
comparecer. Mas fez questão de ser 
representado por sua secretária da 
Agricultura e Abastecimento, Mônika 
Bergamaschi.  

Associação Brasileira de Criadores – ABC
87 anos de dedicação à pecuária

Torne-se associado
Visite o nosso site: 

www.abccriadores.com.br
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Tempo de regozijo
Descontração e confraternização marcaram a festa dos 87 anos da ABC, que reuniu 

cerca de 100 pessoas em sua sede, no bairro do Jaguaré, em São Paulo, no último 2 

de dezembro. Homenagens à parte, o evento foi uma oportunidade para amigos e 

parceiros de trabalho se reencontrarem.  

Confira alguns dos presentes nesta galeria de fotos.

José Roberto Ferreira Martins e Vera de Queiroz 
Ferreira Martins prestigiaram a festa da ABC.

O deputado federal Mendes Thame (centro) recebeu 
a comenda de “Personalidade do Ano” do presidente 
do Conselho de Administração da ABC Luis Alberto 
Moreira Ferreira (à dir.) e do conselheiro da ABC e 
ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues (à esq.).

Da esq. para dir.: Pedro Shigueru Katayama, do  
Crea-SP; Luis Alberto Moreira Ferreira, presidente da 
ABC; Mendes Thame, deputado federal homenageado 
como personalidade do ano, e Cristiano Walter Simon, 
Destaque Associativismo Rural.

O engenheiro agrônomo Manoel José de Alcântara 
(à dir.), homenageado como sócio emérito da ABC, 
recebeu a comenda das mãos do professor Antonio 
Roque Dechen, vice-reitor de administração da USP.
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Da esq. para dir.: Roberto Cano de Arruda;  José Otávio 
Machado Menten, presidente do CCAS; Pedro Shigueru 
Katayama, do Crea-SP; Luis Alberto Moreira Ferreira, 
presidente da ABC; Mônika Bergamaschi, secretária da 
Agricultura do Estado de São Paulo; e o deputado federal 
Mendes Thame, homenageado como Personalidade do ano.

O ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues (à dir.) e 
o presidente executivo da ABIEC Antônio Jorge Camardelli, 
homenageado na categoria “Destaque Pecuária de Corte”.

O vice-presidente Administrativo do Bradesco José 
Alcides Munhoz (centro) ao lado de José Luiz de 
Paula Eduardo, vice-presidente do Conselho de 
Administração da ABC (à esq.); e de Luiz Francisco 
Pavan Silveira, membro do Conselho da ABC (à dir.).

A secretária da Agricultura do Estado de São Paulo 
Mônika Bergamaschi (à esq.) recebeu honras da casa por 
Fernanda Moreira Ferreira Rezende, sócia da ABC.

Luis Alberto Moreira 
Ferreira, presidente 
da ABC (à esq), com 
José Alcides Munhoz, 
vice-Presidente 
Administrativo do 
Bradesco.

Da esq. para dir.: Wanda Pompeu Geribello, esposa do 
presidente da ABC; Marcio Pereira Lima, homenageado 
na categoria “Destaque Pecuária de Leite”; Luis Alberto 
Moreira Ferreira, presidente da ABC; e Maria Eugenia 
Roxo Nobre Pereira Lima.

O ex-ministro Roberto 
Rodrigues (esq.) 

e a secretária de 
Agricultura do Estado 
de São Paulo, Mônika 
Bergamaschi (dir.), na 

entrega da honraria 
a Cristiano Walter 

Simon, homenageado 
como Destaque 

Associativismo Rural.

Da esq. para dir.: o diretor executivo da revista Nelote Daniel 
Bilk Costa, homenageado na categoria “Destaque Mídia do 
Agronegócio”; com  Luiz Antonio Xavier Porto, vice-presidente 
da Associação  dos Criadores de Nelore Mocho e sócio da 
ABC;  Antonio Roque Dechen, vice-reitor Administrativo da 
USP; e Demétrio Costa, da Revista DBO.
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